
Tổng quát về các diện thị thực trong chương trình đổi mới và đầu tư kinh doanh tại Úc đang mở vào ngày 01/08/2018

132A
Lịch sử kinh doanh đáng kể

132B
Doanh nhân được tài trợ bởi quỹ 

đầu tư mạo hiểm

188A / 888A
Kinh doanh đổi mới

188B / 888B                                                            
Nhà đầu tư

188C / 888C                                         
Nhà đầu tư trọng yếu

188E / 888E                                       
Doanh nhân

Khoảng thời gian để có được thị thực tạm thời 
(chuẩn bị và xử lý hồ sơ)

Không áp dụng Không áp dụng 12-18 tháng 12-18 tháng 12-18 tháng 12-18 tháng

Thời gian tối thiểu trước khi đương đơn có thể 
nộp đơn xin thị thực thường trú nhân (trong 

khoảng thời gian kế hoạch kinh doanh phải được 
thực hiện và/hoặc tổ chức đầu tư)

Không áp dụng Không áp dụng 24 tháng 48 tháng 48 tháng 48 tháng

Khoảng thời gian để có được thị thực thường trú 
nhân (chuẩn bị và xử lý hồ sơ)

12-18 tháng 12-18 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng

Tổng thời gian để có được thường trú nhân 1.0-1.5 năm 1.0-1.5 năm 4.0-6.5 năm 6.0-6.5 năm 6.0-6.5 năm 6.0-6.5 năm

Độ tuổi tối đa của đương đơn chính

55 tuổi
(ngoại trừ sự đề xuất có “trường 

hợp đặc biệt”)

Không 55 tuổi
(ngoại trừ sự đề xuất có “trường 

hợp đặc biệt”)

55 tuổi
(ngoại trừ sự đề xuất có “trường 

hợp đặc biệt”)

Không 55 tuổi
(ngoại trừ sự đề xuất có “trường 

hợp đặc biệt”)

Khoảng thời gian đương đơn phải ở Úc để có 
được thị thực thường trú nhân

Không có yêu cầu tuyệt đối (phải 
tham gia vào các quản lý chiến lược 

của doanh nghiệp)

Không có yêu cầu tuyệt đối (phải 
tham gia vào các quản lý chiến lược 

của doanh nghiệp)

12 tháng trong vòng 24 tháng trước 
khi nộp đơn xin thị thực thường trú 
nhân (phải tham gia vào các quản lý 

chiến lược của doanh nghiệp)

24 tháng trong vòng 48 tháng trước 
khi nộp đơn xin thị thực thường trú 

nhân

40 ngày tích lũy mỗi năm trong 
khoảng thời gian 4 năm trước khi 
nộp đơn xin thị thực thường trú 

nhân( hoặc thay vào đó người vợ 
hoặc chồng của đương đơn có thể 

sống ở Úc 180 ngày tích lũy mỗi 
năm trong khoảng thời gian 4 năm)

24 tháng trong vòng 48 tháng trước 
khi nộp đơn xin thị thực thường trú 
nhân (phải tham gia vào các quản lý 

chiến lược của doanh nghiệp)

Đương đơn yêu cầu phải vượt qua “hệ thống 
chấm điểm”

Không Không Có
(để có được thị thực tạm thời 

đương đơn cần sự kết hợp của tài 
sản cá nhân, tuổi trẻ, kỹ năng ngôn 
ngữ tiếng Anh, giáo dục, nhiệm kỳ 
dài với tư cách là một chủ doanh 

nghiệp hoặc chủ đầu tư, kinh doanh 
giao dịch quốc tế vv...)

Có
(để có được thị thực thường trú 

nhân, đương đơn phải tạo ra việc 
làm, xuất khẩu, hơn nữa là đầu tư 

vv...)

Có
(để có được thị thực tạm thời 

đương đơn cần sự kết hợp của tài 
sản cá nhân, tuổi trẻ, kỹ năng ngôn 
ngữ tiếng Anh, giáo dục, nhiệm kỳ 
dài với tư cách là một chủ doanh 

nghiệp hoặc chủ đầu tư, kinh doanh 
giao dịch quốc tế vv...)

Không Có
(để có được thị thực thường trú 

nhân đương đơn phải tạo nên sự 
kết hợp các lợi ích được lựa chọn 
bao gồm việc làm, xuất khầu, tiếp 

tục đầu tư, hợp tác cùng trường đại 
học, bằng sáng chế vv...)

Trình độ yêu cầu kỹ năng tiếng Anh của đương 
đơn

Không Không Không, nhưng được công nhận như 
là một phần của "Hệ thống chấm 

điểm”

Không, nhưng được công nhận như 
là một phần của “Hệ thống chấm 

điểm”

Không Tiếng anh khá (4 x IELTS ≥6)

Cấp độ kinh doanh của đương đơn và mức tài 
sản cá nhân được yêu cầu trong thời gian đầu 

nộp đơn

≥ 1,500,000 đô Úc thu được và 
chuyển nhượng sang Úc hợp pháp

Để định cư tại Úc ( khoảng  50,000 
đô Úc đến 200,000 đô Úc tùy thuộc 
vào tình trạng mối quan hệ và quy 

mô gia đình)

≥ 800,000 đô Úc thu được hợp 
pháp và có sẵn để chuyển đến Úc 

trong vòng 2 năm được cấp thị thực 
tạm thời

≥ AUD 2,250,000 đô Úc thu được 
hợp pháp và có sẵn để chuyển đến 

Úc

≥ 5,000,000 đô Úc thu được hợp 
pháp và có sẵn để chuyển đến Úc

Để định cư tại Úc
(khoảng 50,000 đô Úc đến 

200,000 đô Úc tùy thuộc vào tình 
trạng mối quan hệ và quy mô gia 

đình)
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Yêu cầu quyền sở hữu của đương đơn trong đề 
xuất kinh doanh của họ

≥50% sau khi hoàn thành đầu tư ≥50% sau khi hoàn thành đầu tư Điển hình là ≥30% tại thời điểm nộp 
đơn xin thường trú

Không áp dụng Không áp dụng ≥30% tại thời điểm doanh nghiệp 
tham gia vào thỏa thuận với quỹ 

đầu tư

Yêu cầu đầu tư cá nhân Không được định rõ tại cấp liên 
bang nhưng để được tiểu bang đề 
cử đương đơn điển hình yêu cầu 

phải có 1,000,000 đến 3,000,000 để 
đầu tư vào doanh nghiệp địa 

phương

Không (đầu tư bởi đương đơn được 
xem là thuận lợi)

Đủ để tạo ra 
doanh thu ≥  300,000 đô Úc và tổng 
tài sản kinh doanh ≥ AUD 200,000 

≥ 1,500,000 đô Úc đầu tư vào trái 
phiếu chính phủ khu vực tiểu bang 

hoặc lãnh thổ  

≥ 5,000,000 đô Úc đầu tư vào quỹ 
quản lý của Úc

Không
(đầu tư bởi đương đơn được xem 

là thuận lợi)

Hồ sơ chi tiết cần thiết để hiển thị quỹ đầu tư 
được thu hợp pháp

Có Không
Bởi vì kinh phí phải được cung cấp bới 
một quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm là 
thành viên của quỹ đầu tư mạo hiểm 

với Liên hiệp Quỹ đầu tư mạo hiểm Úc  
(AVCAL)

Có Có Có Không, vì kinh phí được cung cấp 
bởi quỹ đầu tư Úc, cơ quan chính 

phủ và hoặc trường đại học.

Hồ sơ chi tiết cần thiết để hiển thị quỹ đầu tư 
được thu hợp pháp

Có Không Có Có Không Không

Thời gian của đầu tư cá nhân yêu cầu để có được 
thường trú nhân

Không áp dụng Không áp dụng 2-4 năm 4 năm 4 năm Không áp dụng

Yêu cầu đầu tư vốn mạo hiểm Không ≥ 1,000,000 đô Úc
Bởi quỹ đầu tư mạo hiểm là thành 

viên của 
Vốn Mạo Hiểm của AVCAL

Không Không ≥ 500,000 đô Úc bởi đương đơn ≥ 200,000 đô Úc bởi quỹ đầu tư 
mạo hiểm

(cũng có thể trợ cấp hoặc bao gồm 
các khoản tiền từ chính phủ tài trợ 

và các trường đại học nếu có)

Yêu cầu thỏa thuận với quỹ đầu tư mạo hiểm Không Có
(Với tư cách là doanh nghiệp với 

người quản lý quỹ)

Không Không Có
(Với tư cách là người đầu tư với 

người quản lý quỹ)

Có
(Với tư cách là doanh nghiệp với 

người quản lý quỹ)

Yêu cầu về các cấp độ trước khi kinh doanh hoặc 
quyền sở hữu đầu tư áp dụng trong thời gian đầu

Điển hình là  ≥30% cho một doanh 
nghiệp với doanh thu ≥ 3,000,000 

đô Úc trong vòng ít nhất 2 năm 
trong số bốn năm trước với quyền 
sở hữu tổng tài sản của đương đơn 

là ≥400,000 đô Úc

Không Điển hình là ≥30% đối với doanh 
nghiệp có doanh thu ≥ 400,000 đô 

Úc

Điển hình là ≥30% đối với doanh 
nghiệp có doanh thu ≥400,000 đô 

Úc
Hoặc Trực tiếp quản lý đầu tư giá trị 

là ≥1,500,000 triệu đô Úc ít nhất 
một năm

Không Không

Cấp độ kinh doanh và kinh nghiệm đầu tư cần 
thiết

Nói chung là sự thành công của chủ 
doanh nghiệp

Nói chung là sự thành công của các 
điều hành cấp cao

Nói chung là sự thành công của chủ 
doanh nghiệp

Nói chung là sự thành công của chủ 
doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư

Không Không
(cung cấp trình độ giáo dục và sơ 

yếu lý lịch của đương đơn nhằm hổ 
trợ về khả năng cuả họ trên đề xuất 

kinh doanh)

Đương đơn và người phụ thuộc phải vượt qua 
bài kiểm tra sức khỏe

Có Có Có Có Có Có

Đương đơn và người phụ thuộc phải vượt quan 
bài kiểm tra lý lịch

Có Có Có Có Có Có

Thị thực giám sát sau khi được cấp thường trú 
nhân

3 năm tại cấp liên bang và cấp độ 
tiểu bang

Hiện tại thì không nhưng có thể sẽ 
thay đổi

Không Không Không Không


